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Moduł Uzgadniania korekt sprzedaży – data
uzgodnienia korekty
od 01.01.2022r

W IFK -Finanse Księgowość został dodany nowy moduł „Uzgadniania korekt sprzedaży”.

I.

Parametry systemowe zarządzające modułem:
1. Czy aktywny moduł „Uzgadniania korekt sprzedaży” - (TAK / NIE) Domyślnie <TAK>
2. „Data wystawienia, od której korekty sprzedaży mają być obsługiwane przez moduł
„Uzgadniania korekt sprzedaży” - domyślnie ustawiona na 01-01-2022.
•

•

Jeżeli aktywna obsługa modułu to wszystkie korekty z datą wystawienia większą lub
równą wartości z parametru są obsługiwane przez nowy moduł „Uzgadniania korekt
sprzedaży”.
Jeżeli nieaktywna obsługa modułu to działają stare zasady oparte o moduł potwierdzania
korekt lub tak jak ma to miejsce w Kolporterze ustalanie daty w oparciu o daty
otrzymanych uzgodnień.

3. Parametr: Blokuj modyfikacje "Daty uzgodnienia korekty" dla korekt sprzedaży
zaksięgowanych z zewnętrznych systemów np. iHurt, program hotelowy- domyślnie <TAK>
Modyfikacja, uzupełnienie daty uzgodnienia korekty będzie możliwa tylko poprzez
przeksięgowanie korekty poprawionej wcześniej w programie sprzedażowym.
4. „Zezwalaj na księgowanie korekt sprzedaży z datą obowiązku VAT dotyczącą zamkniętych
okresów VAT”. Domyślnie ustawiony na <NIE>.
5. Parametr używany do współpracy IFK z dokumentami w eArchiwum- dokumentami
uwiarygodniającymi datę uzgodnienia korekty: „Id dokumentu eArchiwum uwiarygodnienia
daty uzgodnienia korekty”.
Wartość parametru to GIUD rodzaju dokumentu z eArchiwum współpracującego z IFK.

II.

Moduł Uzgadniania korekt sprzedaży

W module „Uzgadniania korekt sprzedaży” wyświetlane są korekty faktur oraz zwroty do
paragonów, od daty granicznej podanej w parametrze systemu np. 01-01-2022r.
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Opcja:
- umożliwia dodanie/edycję/usuniecie dla korekty „Daty
uzgodnienia korekty”. Opcja dostępna na prawie użytkownika.
Opcja modułu Uzupełnienie/edycja dla korekt z typem obowiązku VAT ustalanym wg. daty
uzgodnienia korekty / daty wystawienia” będzie skutkowała zaktualizowaniem daty obowiązku VAT
dla korekt sprzedaży.
Uwaga:
Uzupełnienie/Edycja „Daty uzgodnienia korekty” z poziomu modułu potwierdzenia korekt iFK lub z
poziomu edycji rejestrów sprzedaży w iFK może skutkować powstaniem rozbieżności na rejestrach
pomiędzy systemem sprzedażowym a systemem iFK.
Opcja będzie aktywna tylko w przypadku gdy parametr „Blokuj modyfikacje „Data uzgodnienia
korekty” dla korekt sprzedaży zaksięgowanych z zewnętrznych systemów” będzie ustawiony na <NIE>
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Opcja:
umożliwi dodawanie/przeglądnie dokumentów
uwiarygadniających „Datę uzgodnienia korekty” w eArchiwum.
Opcja:
- aktualizuje ilość plików wprowadzonych w eArchiwum jako
dokumenty uwiarygodniające „Datę uzgodnienia korekty”.

III.

Rejestr sprzedaży – data uzgodnienia korekt

Dla korekt sprzedaży został dodany nowy typu określenia daty ob. podatkowego: „wg. daty
uzgodnienia korekty/daty wystawienia”.
Jeżeli dla w/w typu odliczenia data uzgodnienia korekty będzie podana to data ob. VAT = daty
uzgodnienia korekty.
Jeżeli nie będzie znana data uzgodnienia korekty to data ob. VAT = daty wystawienia.

IV.

Moduł Faktur w iFK- data uzgodnienia korekt

W Module faktur na formatce do wystawiania dla faktur korygujących do faktury sprzedaży
do faktury zaliczkowej, do faktury rozliczeniowej została dodana „Data uzgodnienia korekty”.
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Data uzgodnienia korekty zostaje przekazana w plikach eFaktur korygujących wysyłanych do
eDokumentów. Pojawia się ona na wydruku jako nowa data : „Data uzgodnienia korekty”.

V.

EObieg – data uzgodnienia korekt

W IFK został rozbudowany eObieg o opcje automatycznego odczytywania „Daty
uzgodnienie korekty” dla faktur zakupowych z faktur elektronicznych pochodzących z
eDokumentów oraz eArchiwum.

W eObiegu IFK dla korekty faktury zakupu, zmiana daty uzgodnienia korekty dostępna jak
poniżej (opcja dostępna na prawach)- jeśli brak przekazanej daty.
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Uwaga!! Jeżeli data uzgodnienia korekty przekazana z eDokumentów lub z eArchiwum to
jest ona datą nadrzędną i nie podlega zmianie.

VI.

Korekty faktur sprzedaży z IHurt- data uzgodnienia korekt

Przy księgowaniu korekt przekazywany nowy typ określenia daty obowiązku podatkowego: Data
uzgodnienia korekty/Data wystawienia.
1. U – Data uzgodnienia korekty/Data wystawienia (wyłącznie korekty RS).
Dla typu „U” data obowiązku VAT będzie równa Dacie uzgodnienia korekty jeżeli ta data jest
znana. Jeżeli Data uzgodnienia korekty nie będzie podane to data obowiązku VAT będzie
równa Dacie wystawienia.
2. DataUzgodnieniaKorekty - Przy księgowaniu korekt będzie możliwa do przekazania nowa
wartość: DataUzgodnieniaKorekty. Pole opcjonalne. Wartość przekazywana jeżeli jest znana.
3. Identyfikator dokumentu z eArchiwum (giud). - Przy księgowaniu korekty sprzedaży, do
której został z poziomu iHurt wystawiony dokument w eArchiwum zawierający obrazy
dokumentów uwierzytelniających datę uzgodnienie korekty do iFK zostanie przekazany
identyfikator dokumentu z eArchiwum.
4. Przyczyna korekty - Przy księgowaniu korekty sprzedaży jako pole tekstowe do iFK zostanie
przekazana przyczyna korekty.
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5. Symbol magazynu - Przy księgowaniu korekty sprzedaży jako pole tekstowe będzie do iFK
przekazywana lista przecinkową symboli magazynu, których dotyczyła korekta.
6. Księgowanie dokumentów PKF wystawionych w module sprzedaży bezpośredniej w oparciu o
korektę zakupu lub przy wskazaniu korekty zakupu w poczekalni:
7. Przy dokumencie PKF będzie przekazywany identyfikator (guid) korekty sprzedaży.
Identyfikator (guid) korekty sprzedaży będzie ustalany w oparciu o powiazania (PKF –
WKF – Korekta sprzedaży).
8. Jeżeli korekta powstała w oparciu o poczekalnię i po wskazaniu korekty zakupu na podstawie,
której była wystawiona to przekazywany będzie również identyfikator elektronicznej korekty
faktury zakupu (eFV lub FV z eArchiwum)

9. Księgowanie dokumentów magazynowych powiązanych z dokumentem elektronicznym (np.
PZ, KZ, …) na koncie rozliczenia zakupu:

Jeżeli dokument powstał w oparciu o poczekalnię i po wskazaniu elektronicznego dokumentu
zakupu na podstawie, którego była wystawiona to przekazywany będzie również
identyfikator elektronicznej faktury (korekt) zakupu (eFV lub FV z eArchiwum)
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